DOŁĄCZ DO ZABAWY TEJ WIOSNY
I CIESZ SIĘ ZDROWYMI WAKACJAMI!

Wiosenne wakacje dla dzieci z ciekawymi zajęciami i
zdrowymi posiłkami.

Po udanym programie na rok 2021, program „Zdrowe wakacje w Calderdale"
powraca z tysiącami miejsc dostępnych dla młodych ludzi podczas wakacji
szkolnych w 2022 roku.
Zajęcia odbywają się w całym Calderdale i każdy znajdzie coś dla siebie od sportów zespołowych, tańca, jogi, street surfingu i kajakarstwa, po
rękodzieło, muzykę, bushcraft, ścianki wspinaczkowe i odkrywanie
przyrody - Twoje dzieci będą miały zapewnioną rozrywkę. Ponadto każde
otrzyma zdrowy i pożywny posiłek.
Dla dzieci w wieku szkolnym od klasy zerówkowej (Reception) do klasy 11,
którym przysługują darmowe posiłki szkolne, miejsca są bezpłatne .
Przewidujemy także sesje odpłatne dla dzieci, które nie kwalifikują się do
darmowych posiłków szkolnych.
Miejsca będzie można rezerwować od końca marca/początku kwietnia
2022 r. Polub i śledź profil @HealthyHolidaysCalderdale na Facebooku,
aby być na bieżąco i otrzymać powiadomienie, gdy udostępnimy miejsca
do rezerwacji.

“Dzięki temu moje dziecko mogło doświadczyć rzeczy, na które mnie nie
byłoby stać. Pomogło mu to również przezwyciężyć lęk społeczny i
zwiększyć poczucie pewności siebie. Trenerzy byli bardzo pomocni".
Rodzic/opiekun dziecka uczestniczącego w programie "Zdrowe
wakacje".
‘’Nigdy wcześniej nie słyszałem o smoczym owocu, a podczas sesji
poświęconych edukacji żywieniowej poznaliśmy i spróbowaliśmy tak
wielu fajnych produktów".
Dziecko, 11 lat, uczestnik programu Zdrowe Wakacje

Od rodziców i opiekunów wiemy, że dzięki programowi dzieci spędziły czas
poza domem i miały kilkugodzinną rozrywkę, ale oprócz tego miały także
możliwość spróbowania nowych potraw i stały się bardziej otwarte na
Bądź na bieżąco i dowiedz się w pierwszej kolejności, kiedy udostępnimy
miejsca do rezerwacji w czasie wiosennych wakacji. Śledź nasz profil na
Facebook: @HealthyHolidaysCalderdale Tysiące miejsc będzie
udostępnionych do rezerwacji od końca marca/początku kwietnia 2022 r.
Facebook: @HealthyHolidaysCalderdale
Strona: www.calderdale.gov.uk/healthyholidays
Email: healthyholidays@caldedale.gov.uk
Telefon: 01422 288001
Nie masz Internetu? Odwiedź lokalną bibliotekę w Calderdale, która
pomoże Ci zapisać dzieci na dostępne zajęcia.

